Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 4 maja 2011 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 5 800 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Sposób
głosowania
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Uchwała
w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Punkt Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie
§1
Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą Warszawie
("Spółka Przejmująca") niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1
pkt 1) KSH, Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą mPunkt Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000246160
("Spółka Przejmowana"), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako
jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki
Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej
likwidacji.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, Ŝe
połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób
określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyŜszania kapitału zakładowego Spółki
Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad
przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy
zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 21 marca 2011 roku
ogłoszonym w dniu 1 kwietnia 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Nr 64/2011, poz. 3908 („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§3
PoniewaŜ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej
połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym z
ograniczeniami wynikającymi z faktu, Ŝe Spółka Przejmująca jest spółką
publiczną.
§4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraŜa zgodę na
załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.
§5
UpowaŜnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych
czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki
Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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Uchwała
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna uchwala co
następuje:
§1
Zmienia się Art. 19 Statutu Spółki, w ten sposób, Ŝe dotychczasową jego treść w
brzmieniu: Art. 19
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
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gałęziach przedsiębiorstwa. W ramach sprawowania nadzoru, Rada Nadzorcza
moŜe Ŝądać od Zarządu wszelkich informacji i dokumentów dotyczących
działalności Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜą sprawy zastrzeŜone przepisami
kodeksu spółek handlowych, a w szczególności:
a) badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i
dokumentami jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i
rocznych Zarządu tudzieŜ wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat
oraz składania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników
badań,
b) sporządzanie raz w roku i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu
kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
c) powoływanie członków Zarządu
d) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
e) zawieszanie z waŜnych przyczyn w czynnościach poszczególnych lub
wszystkich członków Zarządu,
f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
g) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
i) wyraŜanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy.
3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜą następujące sprawy:
a) dokonanie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny pracy
Zarządu,
b) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego
Zgromadzenia,
c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki
opracowanych przez Zarząd,
d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych
do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
e) wyraŜanie zgody na uczestniczenie w innych spółkach,
f) wyraŜenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem
powiązanym,
g) wyraŜenie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności skutkujących
zaciągnięciem zobowiązania, z wyjątkiem:
(i) czynności przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym
programie działania Spółki, lub
(ii) czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania do wartości 10.000.000 zł
(dziesięć milionów złotych), w tym takŜe udzielanie poręczeń lub gwarancji oraz
wystawianie lub poręczanie weksli, dokonywanej w ramach bieŜącej działalności,
w tym w szczególności działalności w zakresie płatnej telewizji cyfrowej oraz
działalności wirtualnego operatora telefonii komórkowej.
h) wydawanie, na wniosek Zarządu, opinii we wszystkich istotnych dla Spółki
sprawach.
4. Szczegółową procedurę działania Rady Nadzorczej, w tym zasady
funkcjonowania poszczególnych komitetów w jej składzie, określa uchwalony
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przez nią Regulamin Rady Nadzorczej. zastępuje się nową treścią w brzmieniu:
Art. 19
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
gałęziach przedsiębiorstwa. W ramach sprawowania nadzoru, Rada Nadzorcza
moŜe Ŝądać od Zarządu wszelkich informacji i dokumentów dotyczących
działalności Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜą sprawy zastrzeŜone przepisami
kodeksu spółek handlowych, a w szczególności:
a) badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i
dokumentami jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i
rocznych Zarządu tudzieŜ wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat
oraz składania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników
badań,
b) sporządzanie raz w roku i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu
kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
c) powoływanie członków Zarządu
d) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
e) zawieszanie z waŜnych przyczyn w czynnościach poszczególnych lub
wszystkich członków Zarządu,
f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
g) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
i) wyraŜanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy.
3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜą następujące sprawy:
a) dokonanie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny pracy
Zarządu,
b) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego
Zgromadzenia,
c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki
opracowanych przez Zarząd,
d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych
do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
e) wyraŜanie zgody na uczestniczenie w innych spółkach,
f) wyraŜanie zgody na powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków
organów spółek zaleŜnych,
g) wyraŜenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem
powiązanym,
h) wyraŜenie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności skutkujących
zaciągnięciem zobowiązania, z wyjątkiem:
(i) czynności przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym
programie działania Spółki, lub
(ii) czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania do wartości 10.000.000 zł
(dziesięć milionów złotych), w tym takŜe udzielanie poręczeń lub gwarancji oraz
wystawianie lub poręczanie weksli, dokonywanej w ramach bieŜącej działalności,
w tym w szczególności działalności w zakresie płatnej telewizji cyfrowej oraz
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działalności wirtualnego operatora telefonii komórkowej.
i) wydawanie, na wniosek Zarządu, opinii we wszystkich istotnych dla Spółki
sprawach.
4. Szczegółową procedurę działania Rady Nadzorczej, w tym zasady
funkcjonowania poszczególnych komitetów w jej składzie, określa uchwalony
przez nią Regulamin Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia, ze skutkiem od dnia jej
zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.
Uchwała
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna postanawia
przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian przyjętych na
niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
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